РЕЗОЛЮЦІЯ
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
„Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи”,
яка проходила 23 листопада 2018 року
в Хмельницькому інституті соціальних технологій
Університету „Україна”
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Реабілітація учасників
бойових дій в Україні: досвід та перспективи” була присвячена висвітленню
актуальних соціальних, правових, психологічних, медичних та соціальнокультурних проблем осіб, що перебувають або повернулися із зони ООС;
аналізу існуючої системи підтримки та реабілітації учасників бойових дій в
Україні; визначенню основних напрямків її удосконалення та розвитку.
Співорганізаторами конференції виступили:
- Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького;
- Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області;
- Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної
державної адміністрації;
- Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської
ради.
Програма конференції включала пленарне та секційні засідання.
У роботі конференції взяли участь більш 100 науковців та практиків з
різних міст України.
З представників владних структур це: представники Хмельницької
обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Хмельницької
міської ради, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій
області, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції, Хмельницького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та ін.
З медичних закладів це лікарі, психологи та реабілітологи: ДУ „ТМО МВС
України по Хмельницькій області” та Хмельницького обласного госпіталю
ветеранів війни.
З вищих навчальних закладів це науково-педагогічні працівники:
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького, Хмельницького національного університету, Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту, Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Львівського
національного університету ім. Івана Франка, Запорізької медичної академії
післядипломної освіти, Мелітопольського інституту екології та соціальних
технологій Університету „Україна”, Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка та ін.
Також в роботі конференції взяли участь представники громадських та
волонтерських організацій.
Тематичні напрями роботи конференції:

1. Актуальні проблеми соціального захисту та правової підтримки
учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо
переміщених осіб та ветеранів війни.
2. Особливості фізичної реабілітації та терапії осіб, що отримали
поранення під час бойових дій.
3. Шляхи та методи реабілітації учасників бойових дій з посттравматичним
стресовим розладом.
4. Психолого-педагогічна підтримка та реабілітація учасників бойових дій
та членів їхніх сімей.
5. Соціальна та професійна реабілітація учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни.
Напрями роботи та тематика доповідей учасників конференції є
підтвердженням того, що в Україні проблема підтримки та реабілітації
учасників АТО/ООС та членів їх сімей не втрачає своєї актуальності, а методи
її вирішення потребують подальшого вдосконалення шляхом аналізу та
узагальнення існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду з урахуванням
гібридного характеру збройного протистояння, гостроти соціально-економічної
ситуації в Україні та специфіки сучасного інформаційного суспільства.
Ураховуючи вищевикладене, учасники Всеукраїнської науково-практичної
конференції „Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та
перспективи ” рекомендують:
1. Взяти до уваги оприлюднену доповідачами інформацію щодо правової,
медичної, соціальної та психологічної реабілітації учасників АТО, ООС,
бойових дій, членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо
переміщених осіб.
2. Продовжити роботу з підвищення якості підтримки учасників бойових
дій в Україні шляхом наукової розробки та практичної апробації комплексних
технологій правової, медичної, соціальної та психологічної реабілітації.
3. Спрямувати зусилля на розробку та впровадження технологій
підвищення культури та освіти населення щодо адаптації учасників АТО, ООС,
УБД та членів їх сімей.
4. Визнати необхідним поглиблення практичної підготовки професійних
кадрів для комплексної реабілітації учасників АТО, ООС, УБД та членів їх
сімей у закладах вищої освіти через укладання договорів про довгострокову
співпрацю з різними установами та закладами, що здійснюють таку діяльність
для проходження практики майбутніх спеціалістів з психології, соціальної
роботи, права, фізичної терапії та ерготерапії тощо.
5. У зв’язку з актуальністю проблеми комплексної реабілітації осіб, які
беруть (брали) участь в Операції Об’єднаних Сил доцільним є подальше
вивчення, узагальнення та оприлюднення всеукраїнського та світового досвіду
щодо організації цієї діяльності.
6. Ураховуючи актуальність розглянутих питань та необхідність
ефективного їх вирішення, оргкомітет конференції вважає доцільним
проведення подальших науково-практичних заходів із залученням провідних
вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків.
Учасники конференції

